
حد  أل هظهراايُ قد خطها بيده في أيام حياته حين ُطلبت منه ولم تقبله الله ـ ـ لم أبي عبدالبر الصالحي العاخ الشي فهذه سيره

 وقد شاء اللطيف الخبير أن تهظهر بعد مقتله:

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى الحمد لله رب العالمين 

 يوم الدين  أما بعد.

م، 4111هـ الموافق  0241سنة لي كنت ضاًلا فهداني الله أعظم هداية؛ أًل وهي هداية التوحيد؛ وكانت هداية ربي عز وجل 

؛ ثمَّ منَّ الله عليَّ بسلوك طريق حفظ القرآن فبدأت بحفظه حتى -هداه الله إلى الرجوع للحق-وكانت على يد أخي جراح

 ي ما يلي:وهذه محفوظاتوالمتون العلمية، النبوية أتممته عن ظهر قلٍب؛ ثمَّ انطلقت في طلب العلم؛ وبدأت بالحفظ في السنة 

ن الكريم كامًلا عن ظهر قلب وقد أجزت برواية حفص عن قراءة عاصم بن أبي النجود؛ وقرأت رواية شعبة على القرآ

 الشيخ أبي أحمد جبار بن عاجل بن ناصر اثني عشر جزء؛ ثم توقفت عن إتمامها.

 السنة النبوية:

مالك من رواية يحيى بن أبي يحيى؛ عمدة األحكام؛ بلوغ المرام؛ صحيح البخاري من أصله؛ صحيح مسلم من أصله؛ موطأ 

 استحضار السنن األربعة؛ وغيرها مما قرأ وحفظ من مصنفات اآلثار.

 متون االعتقاد:

األصول الثًلثة؛ القواعد األربعة؛ الواجبات المتحتمات؛ كتاب التوحيد؛ كشف الشبهات؛ العقيدة الواسطية؛ سلم الوصول؛ 

ستاني؛ جابن تيمية؛ الًلمية المنسوبة لشيخ اإلسًلم ابن تيمية؛ الحائية ألبن أبي داود السالتائية في القضاء والقدر لشيخ اإلسًلم 

 القواعد المثلى لسلطان ابن سبهان؛ لمعة اًلعتقاد؛ نونية ابن القيم.العقيدة الطحاوية؛ منظومة 

 :الفقه

 عمدة الفقه؛ دليل الطالب؛ زاد المستقنع إلى كتاب صفة الصًلة.

 عده:أصول الفقه وقوا

 نظم الورقات؛ القواعد الفقهية ًلبن سعدي؛ القواعد الفقهية ًلبن عثيمين؛ المراقي.

 :الفرائض

 البرهانية في المورايث.

 علوم القرآن:

 منظومة الزمزمي؛ الجزرية؛ تحفة األطفال.

 النحو والصرف:

 منظومة عبيد ربه لآلجرومية؛ ألفية بن مالك.

 مصطلح الحديث:

 الفكر؛ ألفية العراقي.ونية؛ نخبة البيق

 :اآلداب

 منظومة ابن عبد القوي.
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 والطحاوية؛ وغيرها من كتب أئمة الدعوة.
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